Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119799/01 z dnia 2021-07-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY GOWOROWO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000538998
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ostrołęcka 21
1.5.2.) Miejscowość: Goworowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 07-440
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 29 761 40 66
1.5.8.) Numer faksu: 29 761 40 43
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@goworowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goworowo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-065dcbd8-e89a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119799/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-19 16:24
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000181/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
http://goworowo.pl/tematy/przetargi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały
określone w rozdziale IX. Specyfikacji Warunków Zamówienia pn. Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
komunikacji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w dziale XXXIV Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.8.2021.JC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119799/01 z dnia 2021-07-19

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Budowa linii oświetlenia ulicznego w Dzbądzku, Kobylinie i Pokrzywnicy Kolonii,
dofinansowanych ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Dzbądzku – do realizacji budowa linii na odcinku od
istniejącego słupa G-11 do projektowanego słupa G-19, wraz z posadowieniem 3 szt. słupów
ŻN-10 i 5 szt. słupów E-10,5. Zakres prac opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej
oraz przedmiarze robót. Szafa złączowo-pomiarowo-sterownicza nie wchodzi w zakres robót do
wykonania, gdyż została zamontowana w 2019 r.
2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Kobylinie – do realizacji budowa kompletnego zakresu
odcinka nr 1 projektu budowlanego we wsi Kobylin. Zakres prac opisany jest szczegółowo w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.
3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Pokrzywnicy Kolonii – do realizacji budowa kompletnego
zakresu projektu budowlanego. W ramach zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy
wszystkie materiały do wykonania nowej sieci. Zakres prac opisany jest szczegółowo w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena – 60% (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto),
2) Okres gwarancji – 40% (okres gwarancji w miesiącach).
2. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
1) Cena = (najniższa zaoferowana wartość brutto / wartość brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%
2) Okres gwarancji = (okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) x 100 pkt x 40%.
3) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 miesięcy,
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Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego
okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci.
3) Okres gwarancji, podany w miesiącach w formularzu ofertowym, nie może być krótszy niż 36
miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.
4) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z
zachowaniem zaokrągleń matematycznych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Budowa linii oświetlenia ulicznego w Brzeźnie, Cisku, Grabowie, Jaworach
Wielkopolu, Pasiekach, Ponikwi Małej, Rębiszach Działach i Wólce Brzezińskiej.
1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Brzeźnie – do realizacji dostawa 4 sztuk opraw
oświetlenia ulicznego WSL 70 W i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Cisku – Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego 2 sztuki kompletnych zestawów lamp solarnych wraz z fundamentem
betonowym i słupami stalowymi o wysokości 5 m. Poglądowe rysunki i opisy sprzętu znajdują
się w załączniku do SWZ.
3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Grabowie – Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego 3 sztuki kompletnych zestawów lamp solarnych wraz z fundamentem
betonowym i słupami stalowymi o wysokości 5 m. Poglądowe rysunki i opisy sprzętu znajdują
się w załączniku do SWZ.
4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Jaworach Wielkopolu – do realizacji budowa
kompletnego zakresu projektu budowlanego. Zamawiający przekaże Wykonawcy zakupione w
ubiegłym roku 5 kompletnych słupów wirowanych E-10,5/2,5 wraz z ustojami, 2 kompletne
pojedyncze słupy ŻN-10 wraz z ustojami oraz 4 kompletne oprawy sodowe WSL-800 70 W wraz
ze źródłem światła SONT 70W. Zakres prac opisany jest szczegółowo w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarze robót.
5) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Pasiekach – Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego 10 sztuk kompletnych zestawów lamp solarnych wraz z fundamentem
betonowym i słupami stalowymi o wysokości 5 m. Poglądowe rysunki i opisy sprzętu znajdują
się w załączniku do SWZ.
6) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ponikwi Małej – Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego 2 sztuki kompletnych zestawów lamp solarnych wraz z fundamentem
betonowym i słupami stalowymi o wysokości 5 m. Poglądowe rysunki i opisy sprzętu znajdują
się w załączniku do SWZ.
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7) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rębiszach Działach – Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego 6 sztuk kompletnych zestawów lamp solarnych wraz z fundamentem
betonowym i słupami stalowymi o wysokości 5 m. Poglądowe rysunki i opisy sprzętu znajdują
się w załączniku do SWZ.
8) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wólce Brzezińskiej – Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego 15 sztuk opraw LED o mocy 200W wraz z panelem solarnym oraz 15 szt.
słupów stalowych o wysokości 5 m wraz z fundamentem betonowym. Poglądowe rysunki i opisy
sprzętu znajdują się w załączniku do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena – 60% (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto),
2) Okres gwarancji – 40% (okres gwarancji w miesiącach).
2. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
1) Cena = (najniższa zaoferowana wartość brutto / wartość brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%
2) Okres gwarancji = (okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) x 100 pkt x 40%.
3) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 miesięcy,
Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego
okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci.
3) Okres gwarancji, podany w miesiącach w formularzu ofertowym, nie może być krótszy niż 36
miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.
4) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z
zachowaniem zaokrągleń matematycznych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ),
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym; zastosowanie ma art. 58 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia
wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci (zgodnie z rozdziałem V pkt 1), jeżeli wykonawca
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenia, o których mowa w dziale V pkt 2, jako własne oświadczenie Wykonawcy pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
5) oświadczenia, o których mowa w dziale V pkt 2 dla każdego z podmiotów, na zasobach
których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile wykonawca polega
na zasobach innych podmiotów,
6) oświadczenia, o których mowa w dziale V pkt 2, dla każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się

2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119799/01 z dnia 2021-07-19

o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Określono w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ogólne warunki umowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) określają
wszelkie możliwości zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-03 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-01
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